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     الرئيس، ةالسيد
السورية    إن   العربية  المعنية دولة  الجمهورية  الدولية  الصكوك  معظم  في  طرف 

المخدرات طبية،    بمكافحة  غير  ألغراض  واستعمالها  على وتهريبها  تحرص  وهي 
الدوليةتحدي االتفاقيات  وهذه  يتناسب  بما  الوطنية  قوانينها  وتطوير  جانب   ،ث  إلى 

نقلها أو تهريبها أو استخدامها ألغراض غير مشروعةلاتخاذها إجراءات هادفة   .  منع 
   الرئيس، ةالسيد

من   سورية  عانت   جعلالجغرافي    هاموقعف  ،حدودهال  العابرةالمخّدرات    مشكلةلقد 
الم    إجاريا    ا  ممرّ منها   دول  وتهريبها  رات  خدّ  لعبور  مع و   .المقصدودول    المنشأبين 

فإن  ا بفعل  قد    المشكلة  هذهألسف  األخيرة  السنوات  في  التنظيمات   سيطرةتنامت 
المناطق الحدوديةاإلرهابية   بعض  على  دول  عدة  من  ونشاط الجماعات   ،المدعومة 

للحدود، العابرة  و ل  ا  مالئما   مناخخلق    الذياألمر    اإلجرامية  المخدرات نقل  تهريب 
مالية  و وترويجها،   عوائد  الجماعاتكبيرة  وفر  تلك  تمويل  في  ، اإلرهابية  ساهمت 

اإلرهاب   بين  الوثيقة  العالقة  يؤكد  الذي  الوطنية و األمر  عبر  المنظمة  الجريمة 
 .  المخدراتب  االتجارو 

 الرئيس، ةالسيد
الدول    استخدمتلقد   إلى    المتورطةبعض  اإلرهاب  جلب  العربية ر جمهو الفي  ية 

أدوات  ال من  كأداة  المخدرات  وذلكهاإرهابسورية  خالل  ،  شرائح   هااستهدافأوال     :من 
السوريمن   للوقوعالمجتمع  الشباب،  وبخاصة  اآلفة    ،  إلضعافه الخطيرة  بهذه 

عليهوا وثانيا   لسيطرة  على ل،  االعتماد  خالل  من  اإلرهابية  العناصر  وحشية  رفع 
ضد  البشعة  الجرائم  ارتكاب  على  وتحفيزهم  عقولهم  لتخدير  وسيلة  المخدرة  الحبوب 

 أبناء الشعب السوري.
 الرئيس،   ةالسيد

ابتكار إن ما يبعث على القلق الشديد هو قدرة العناصر اإلرهابية واإلجرامية على  
ومتنوعة   جديدة  المخدرةلأساليب  المواد  خالل  تهريب  من  وذلك  واستخدام ،  امتالك 

بالمواد ضخمة    عائدات ماليةو   حديثة  تقنية  وسائل ناجمة عن االتجار غير المشروع 
توفير  ،المخدرة يتطلب  الذي  دولي    األمر  الخطر  فعال  تعاون  هذا  في لمواجهة  بما 
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توفير من خالل    فحةتنفيذ جهود المكاو التبادل المستمر للمعلومات ذات الصلة،    ذلك
في هذا   لضبط الحدود.  وأجهزة الكشف الحديثة  ،التجهيزات المخبريةو   ،الفنية  القدرات

إلى   يشير  وفدي  التي    أنالمجال  األساسية  التحديات  العربية   تواجهأحد  الجمهورية 
المخدرات  السورية لمكافحة  جهودها  إطار  الجانب  هو  في  أحادية  القسرية   التدابير 

والتي أدت إلى عرقلة جهودها   ،وأشكال الحصار المختلفة  ،بعض الدول  هاتفرضي  تال
 .إجراءات فعالة لمكافحة المخدرات  ها من الحصول على مستلزمات تنفيذتومنع

 الرئيس،   ةالسيد
القلق تشاطر  السورية  العربية  الجمهورية  عنه  إن  التعبير  يتم  قيام   الذي  إزاء 

التفاقيات الثالثة  لض غير طبية، في خرق  بعض الدول بتشريع استخدام القنب ألغرا
للمخدرات،   الجماعية  ويتناقضالدولية  الجهود  الدولي  مع  اإلعالن   للمجتمع  لتنفيذ 

اجتماع  ،2009لعام    السياسي  UNGASSلجمعية العامة  الجلسة الخاصة ل  ونتائج 
لية وتدعو الدول األعضاء إلى التمسك بالتطبيق الكامل لالتفاقيات الدو .  2016لعام  

 بإرادة صادقة وبدون أي انتقائية.  
 الرئيس. ةشكرًا السيد           


